
 



  

  ٥ربصفحات من الص

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعـوذ  
باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل 
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحـده ال  

قـدوة  إمام الصابرين و. شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله
  .الناس أمجعني
 َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اَهللا َحقَّ ُتقَاِتِه َولَا َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَْنُتْم

  ].١٠٢: آل عمران[ ُمْسِلُمونَ
   َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْـسٍ َواِحـَدٍة

َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا َونَِساًء َواتَّقُوا اَهللا الَِّذي  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها
  ].١: النساء[ َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اَهللا كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا

 ُيْصـِلْح  * َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اَهللا َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا
لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اَهللا َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز لَكُْم أَْعَما
  )١(] ٧١، ٧٠: األحزاب[ فَْوًزا َعِظيًما

  :وبعد 
 )٢(فإن الصرب منزلة من منازل العبودية عند أهل السنة واجلماعة

                              
هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا ص يعلم أصحابه أن جيعلوها بني   (١)

) ٣/٤١٣(والترمذي ) ٢/٢٣٩(أخرجها أبو داود . يدي كالمهم يف أمور دينهم
  ).١/٣٩٢(وأمحد ) ٢/١٩١(والدارمي ) ١/٦٠٩(وابن ماجة ) ٣/١٥٠(لنسائي وا

مجاع "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف آخر فصل يف الواسطية   (٢)
ويأمرون بالصرب : فذكر منها قوله" مكارم األخالق اليت يتخلق هبا أهل السنة واجلماعة 

  .عند البالء والشكر والرضا مبر القضاء اهـ



  
ربصفحات من الص ٦  

وهو مطية للمؤمن يف هذه احلياة ميتطي هبا صعاب األمور، ويبين هبا 
  .جمده

   كــل جمــد ويرتقــى ىنبيــوبالصــرب 
 وبالصرب يعنو كـل صـعب مـن األمـر      

فما أحوج العبد املؤمن إىل الصرب ال سيما يف هذا الزمان الذي 
كثرت فيه الفنت واملغريات، والصابر فيه على دينه كالقابض علـى  

 اجلمر كما يف حديث أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أن الـنيب  
ن من ورائكم أيام الصرب، الصرب فيهن كقـبض  إ«: قال ألصحابه

» على اجلمر، للعامل فيهن أجر مخسني رجالً يعملون مثل عملكم
بـل أجـر   «: قالوا يا رسول اهللا، أجر مخسني منا أو منهم؟ قـال 

  .)١(» مخسني منكم
  :)٢(قال الشاطيب رمحه اهللا 

   وهذا زمان الصـرب مـن لـك بـاليت    
 كقبض علـى مجـر فتنجـو مـن الـبال       

ــت ــاعدت لتوكف ــا س ــو أن عيًن    ول
 ســحائبها بالــدمع دًميــا وهطــال     

   ولكنها عـن قسـوة القلـب قحطهـا    
ــبهلال    ــار متضــي س ــيعة األعم ــا ض  في

                              
وأبو داود يف ) ٣٠٥٨) (٥/٢٥٧(أخرجه الترمذي يف كتاب التفسري   (١)

وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ٢/١٣٣٠(وابن ماجة ) ٤/١٤٣(املالحم 
)١/٨١٢.(  

  ).٥(حرز األماين للشاطيب   (٢)



  

  ٧ربصفحات من الص

صـفحات مـن   "ولذا فقد سطرت هذه الرسالة املعنونة بـ 
  .واليت حتمل الرقم الثاين ضمن سلسلة اجملموعة العلمية" الصرب

أن خيلص لنا النية يف القول والعمـل،  فنسأل اهللا أن ينفع هبا، و
  .إنه ويل ذلك والقادر عليه

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
  كتبه الفقري إىل عفو ربه

  أبو عاصم خالد بن حممد بن صاحل األنصاري
  .هـ ٥/١٤١٥/ ٢٣مكة املكرمة يف ليلة اجلمعة 



  
ربصفحات من الص ٨  

  متهيد
*  َوَربََّك فَكَبِّـرْ *  قُْم فَأَْنِذْر*  ُرَيا أَيَُّها الُْمدَّثِّ: قال اهللا تعاىل
َوِلَربِّـَك  *  َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر*  َوالرُّْجَز فَاْهُجْر*  َوِثَياَبَك فَطَهِّْر

  ].٧-١: املدثر[فَاْصبِْر
قال العالمة الشيخ عبـد  : االمتثال باألمر، وأكمل صرب: أوال

إن : هـ ما معنـاه  ١٣٧٦املتوىف سنة "الرمحن السعدي رمحه اهللا 
بأن يصرب  موجه للنيب  َوِلَربَِّك فَاْصبِْر: اخلطاب يف قوله تعاىل

ألمـر   وحيتسب، ويقصد بصربه وجه اهللا تعاىل، وقد امتثل النيب 
ربه جل وعال ، وبادر فيه فصرب لربه أكمل صرب؛ صرب على طاعـة  

أويل  اهللا وعن معاصيه، وصرب على أقداره املؤملة حىت فاق بصـربه 
  .)١(العزم من املرسلني صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

قال سيد قطب رمحـه  : الوصية العظمى والزاد األصيل: ثانًيا
هي الوصية اليت تتكرر  َوِلَربَِّك فَاْصبِْر: اهللا يف تفسري قوله تعاىل

عند كل تكليف بالدعوة إىل اهللا تعاىل أو تثبيت، والصرب هو الـزاد  
هذه املعركة الشاقة، معركة الدعوة إىل اهللا تعاىل، وهي  األصيل يف

معركة طويلة ال زاد هلا إال الصرب الـذي يقصـد بـه وجـه اهللا     
  .)٢(..تعاىل

لقد حكم اهللا عـز  : احلكم باخلسران والصفات األربع: ثالثًا

                              
  .بتصرف) ٥/٣٣٢(انظر تيسري الكرمي الرمحن   (١)
  ).٦/٣٧٥٥(انظر تفسري الظالل   (٢)



  

  ٩ربصفحات من الص

وجل باخلسران على كل من مل يتصف هبذه الصـفات األربـع،   
  : والصرب من ضمنها وهي

  .وال يكون اإلميان بدون العلم: ان مبا أمر اهللا اإلميان بهاإلمي -١
وهو شامل ألفعال اخلري كلـها الظـاهرة   : العمل الصاحل -٢
  .والباطنة
الذي هو اإلميان والعمـل الصـاحل، أي   : التواصي باحلق -٣

  .يوصي بعضهم بعًضا بذلك
على طاعة اهللا وعن معصيته وعلى أقداره : التواصي بالصرب -٤
  .ةاملؤمل

وبتكميل األمور األربعة يكون العبد قد سلم من اخلسـارة ،  
  .)١(وفاز بالربح العظيم 

قال أبو علي إمساعيـل  : لن تبلغ اجملد حىت تلعق الصرب: رابًعا
  هـ٣٥٦بن القاسم القايل املتوىف سنة 

   دببت للمجـد والسـاعون قـد بلغـوا    
ــه األزرا     ــوا دون ــوس وألق ــد النف  جه

ــدوا اجملــد حــىت ــرهموكاب     مــل أكث
ــربا    ــن ص ــن أوىف وم ــد م ــانق اجمل  وع

ــه  ــت آكل ــًرا أن ــد مت ــب اجمل    ال حتس
ــغ اجملــد حــىت تلعــق الصــربا   ــن تبل  ل

                              
  )٥/٤٥٣(نظر تيسري الكرمي الرمحن ا  (١)



  
ربصفحات من الص ١٠  

  الصفحة األوىل
  تعريف الصرب وأقسامه

َواْصبِْر َنفَْسَك : احلبس والكف، ومنه قوله تعاىل: الصرب لغة
: الكهف[ َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُهَمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة 

فالصرب إذن هو حبس النفس عن  )١(احبس نفسك معهم : أي] ٢٨
  :اجلزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى
ــة  ــام جتربـ ــت ويف األيـ    إين رأيـ

 للصـــرب عاقبـــة حممـــودة األثـــر  
ــه   ــر حياول ــد يف أم ــن ج ــل م    وق

ــاز   ــرب إال ف ــحب الص ــالظفر واستص  ب
نقيض اجلزع، صرب يصرب، فهو صـابر  : الصرب: قاموسويف ال

  .)٢(وصبري وصبور، وتصرب واصطرب واصرب 
هو دواء مر يضرب به املثل لشدة مرارته، : والصرب بكسر الباء

وهو موجود ويباع عند العطارين، ولذلك قال أبو العالء املعـري  
  :مشًريا إىل وجوده وإىل فقدان الصرب املعهود

ــا ــه كســرتالصــرب يوجــد إن ب    ء ل
 لكنـــه بســـكون البـــاء مفقـــود  

  
                              

  بتصرف) ٢/٥٦١(انظر هتذيب مدارج السالكني   (١)
  ).٥٤١(القاموس احمليط   (٢)



  

  ١١ربصفحات من الص

  :وقال آخر
 لكن آخره أحلى من العسل   الصرب أولـه مـر مذاقتـه   

  :وللصرب ثالثة أقسام
  :الصرب على الطاعات: أوال

وهو الصرب العظيم املطلوب منك أيها املسلم يوم تؤدي الطاعة، 
شيخ قال . )١(فتصرب عليها وتصابر نفسك لتؤديها على أكمل وجه 

الصرب على أداء الطاعات أكمل مـن  «: اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .)٢(» الصرب على اجتناب احملرمات

  :الصرب عن املعاصي: ثانًيا
َوَيْنَهـى َعـنِ   : وقد مجع اهللا تعاىل أنواع املعاصي يف قولـه 

فما أحوج العبـد إىل  ] ٩٠: النحل[ الْفَْحَشاِء َوالُْمْنكَرِ َوالَْبْغيِ
 يوم يبتلى باملعصية، أو حينما تدعوه نفسه األمارة بالسوء إىل الصرب

  .ارتكاب معصية، فيصرب وحيتسب
 عظمت بلية مبتلًى ال يصرب   وإذا عرتك بلية فاصرب هلـا 

  :الصرب على األقدار واملصائب واحملن: ثالثًا
يوم يكتب اهللا سبحانه وتعاىل عليك من أقداره مـا يريـد أن   

  .)٣(، أو يرفع به من درجاتك خيفف به من ذنوبك
                              

  .بتصرف) ٩(صرب األولياء    (١)
  ).٥/٥٦٢(هتذيب مدار السالكني   (٢)
  ).٩(صرب األولياء   (٣)



  
ربصفحات من الص ١٢  

ــه  ــكر نعمت ــك ش ــب  من    واهللا يطل
 ما دمت فيهـا ويبغـي الصـرب يف احملـن      

  
* * *  

  الصفحة الثانية
  الصرب يف القرآن الكرمي

بالصرب يف عدة آيات يف كتابه  أمر اهللا عز وجل نبيه حممًدا  
نه، ذكر اهللا سـبحا : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا. العزيز

وتعاىل الصرب يف كتابه يف أكثر من تسعني موضًعا، وهـو واجـب   
  .)١(بإمجاع األمة 

وللصرب عدة صور يف كتاب اهللا جل وعال، استطرد بـذكرها  
مـدارج  "و " عدة الصـابرين : "اإلمام احلافظ ابن القيم يف كتابيه

  .وأذكر منها على سبيل املثال" السالكني
ق اإلمامة يف الـدين بالصـرب   أن اهللا سبحانه وتعاىل عل: أوال

َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُروا : واليقني، قال تعاىل
بالصرب واليقني : قال سفيان] ٢٤: السجدة[ َوكَاُنوا بِآَياِتَنا ُيوِقُنونَ
  .تنال اإلمامة يف الدين

أسباب النصـر   أنه سبحانه بني أن الصرب مع التقوى من: ثانًيا
                              

  ).١٠/٣٧(انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   (١)



  

  ١٣ربصفحات من الص

 َوإِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئًا: والثبات قال تعاىل
وانظر إىل ما حصل لنيب اهللا يوسـف عليـه   ] ١٢٠: آل عمران[

السالم من العز والتمكني يف األرض، وما  جرى له يف قصر العزيز 
َيْصبِْر فَإِنَّ اَهللا لَا ُيِضيُع أَْجـَر  إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوإمنا هو بصربه وتقواه 

  ].٩٠: يوسف[ الُْمْحِسنَِني
أنه سبحانه أخرب عن مضاعفة األجور للصابرين، وأهنـم  : ثالثًا

َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصَبُروا أَْجَرُهْم : جيزون بأحسن أعماهلم قال تعاىل
  ].٩٦: النحل[ بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ

أنه سبحانه جعل الصرب من عزائم األمور اليت ينبغي لكل : ابًعار
امرئ مسلم ذكًرا كان أو أنثى أن يلجأ إليها ويسعى هلـا، قـال   

: الشورى[ َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ: تعاىل
٤٣.[  

ا الَّـِذيَن  َيا أَيَُّه: أنه علق الفالح بالصرب فقال تعاىل: خامًسا
آل [ آَمُنوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا اَهللا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

  ].٢٠٠: عمران
أنه أثىن على بعض عباده بالصرب كما أثىن على أيوب  : سادًسا

 إِنَّا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم الَْعْبُد إِنَّـُه أَوَّابٌ : عليه السالم قال تعاىل
  ].٤٤: ص[

أنه أخرب أن مالئكته يدخلون اجلنة فيسـلمون علـى   : سابًعا
َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَـْيهِْم  : املؤمنني يف اجلنة لصربهم قال تعاىل

 َسلَاٌم َعلَْيكُْم بَِما َصَبْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبـى الـدَّارِ    *ِمْن كُلِّ َبابٍ 



  
ربصفحات من الص ١٤  

  ].٢٤، ٢٣: الرعد[
الصرب عوًنا، وأمر باالستعانة به يف كل نازلـة  أنه جعل : ثامًنا

: البقـرة [ َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة: تنزل بالعبد، قال تعاىل
٤٥.[  



  

  ١٥ربصفحات من الص

  الصفحة الثالثة
  الصرب يف السنة النبوية

يف  لقد حظيت السنة النبوية بأحاديث كثرية عن رسول اهللا 
من األجر والثواب حىت  بيان فضل الصرب واحلث عليه، وملا لصاحبه

بوب العلماء رمحهم اهللا يف ذلك عدة أبواب؛ فنجد مـثالً اإلمـام   
هـ يف الصحيح قد بـوب يف   ٢٥٦البخاري رمحه اهللا املتوىف سنة 

باب الصرب عند الصدمة األوىل، ويف كتاب الرقاق، : كتاب اجلنائز
ا باب اصربو: باب الصرب عن حمارم اهللا، ويف كتاب مناقب األنصار

  .وهلم جرا. حىت تلقوين على احلوض
ومن األحاديث الواردة يف فضل الصرب على سـبيل التقريـب   

  :واالختصار ما يلي
: قـال  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب : أوال

  .)١(» وما أُعطي أحد عطاء خًريا وأوسع من الصرب.. «
 اهللا  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول: ثانًيا

هذه قسمة ما أريد هبا وجه اهللا، فأخرب : قسم ماال فقال بعض الناس
رحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من «: فقال بذلك رسول اهللا 

  .)٢(» هذا فصرب
                              

لبخاري يف كتاب الرقاق، باب الصرب عن حمارم اهللا، انظر الفتح أخرجه ا  (١)
  ).١٤٥، ٧/١٤٤(انظر شرح النووي . ومسلم يف كتاب الزكاة) ١١/٣٠٩(

يعطى  أخرجه البخاري يف كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النيب   (٢)
  ).٦/٢٩٠(املؤلفة قلوهبم انظر الفتح 



  
ربصفحات من الص ١٦  

أتى على امرأة  عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا : ثالثًا
ومـا  : فقالت» اتقي اهللا واصربي«: تبكي على صيب هلا، فقال هلا

فأخذها مثـل   إنه رسول اهللا : فلما ذهب قيل هلا! تبايل مبصيبيت
يا رسول اهللا، مل : املوت فأتت بابه فلم جتد على بابه بوابني، فقالت

  .)١(»إمنا الصرب عند الصدمة األوىل«: أعرفك، فقال رسول اهللا 
: قـال  عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما أن الـنيب   : رابًعا

  .)٢(» لصربواعلم أن النصر مع ا«
أال : قال يل ابن عبـاس : عن عطاء بن أيب رباح قال: خامًسا

هذه املرأة السوداء أتت : قال. بلى: أريك امرأة من أهل اجلنة؟ قلت
ال، إن «: إين أصرع وإين أتكشف فادع يل، فقال: فقالت النيب 

» شئت صربت، ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيـك 
إين أتكشف فادع اهللا أال أتكشف، فدعا : تفقال. إين أصرب: فقال
  .)٣(هلا

: يقـول  مسعت النيب : عن أنس رضي اهللا عنه، قال: سادًسا
إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضـته منـهما   : إن اهللا قال«

                              
الصرب عند الصدمة األوىل، انظر أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب   (١)

ومسلم يف كتاب اجلنائز، باب يف الصرب عند الصدمة األوىل، انظر ) ٣/٢٠٥(الفتح 
  ).٦/٢٢٧(شرح النووي 

واحلاكم يف مستدركه ) ٣٠٨٣) (١/٣٨٢(أخرجه أمحد يف املسند   (٢)
)٦٣٠٣) (٣/٦٢٣.(  

ريح، انظر أخرجه البخاري يف كتاب املرضى، باب فضل من يصرع من ال  (٣)
  ).١٠/١١٩(الفتح 



  

  ١٧ربصفحات من الص

  .)١(» اجلنة
عن أيب حييي أسيد بن حضري رضي اهللا عنه أن رجـالً  : سابًعا

تستعملين كما استعملت فالًنا؟  يا رسول اهللا، أال: من األنصار قال
، فاصربوا حىت تلقوين على أثرةإنكم ستلقون بعدي «: فقال 
  .)٢(» احلوض
أميـا  «: قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب : ثامًنا

رجل كره من أمريه أمًرا فليصرب، فإنه ليس أحد من الناس خيرج 
  .)٣(» من السلطان شًربا فمات إال مات ميتة جاهلية

: قـال  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عـن الـنيب   : تاسًعا
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الـذي ال  «

  .)٤(»خيالط الناس وال يصرب على أذاهم
: قال عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه أن النيب : عاشًرا

                              
أخرجه البخاري يف كتاب املرضى، باب فضل من ذهب بصره، انظر الفتح   (١)

)١٠/١٢٠.(  
: لألنصار أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب قول النيب   (٢)

انظر . ومسلم يف الزكاة) ٧/١٤٦(انظر الفتح " اصربوا حىت  تلقوين على احلوض
  ).٧/١٥١(الشرح للنووي 

سترون بعدي أموًرا : "أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب قول النيب   (٣)
  ).١٣/٧(انظر الفتح " تنكروهنا

والبخاري يف األدب ) ٢٥٠٧(أخرجه الترمذي يف كتاب صفة القيامة   (٤)
وصححه األلباين يف صحيح ) ٣٨٨) (١٧١(املفرد باب الذي يصرب على أذى الناس 

  ).٣٠٠) (١٥٤، ١٥٣(األدب املفرد 



  
ربصفحات من الص ١٨  

لـك   نعم ضياء ينري لك الظالم، وميهـد  )١( »..والصرب ضياء.. «
  .الطريق، ويفتح لك السدود واألبواب بإذن الواحد الوهاب

  
* * *  

  الصفحة الرابعة
  أقوال يف الصرب
لو أن الصرب والشـكر  «: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وجـدنا خـري عيشـنا    «: وقـال » بعريان ما باليت أيهما ركبت
  .)٢(»بالصرب

قناعـة  الصرب مطية ال تكبـو، وال «: وقال علي رضي اهللا عنه
  .)٣(» سيف ال ينبو

أفضل العدة الصرب علـى  «: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .)٤(»الشدة

جتـرع املـرارة مـن غـري     «: وسئل اجلنيد عن الصرب؟ فقال
  .)٥(»تعبس

                              
أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة باب فضل الوضوء، انظر الشرح للنووي   (١)

)٣/٩٩.(  
والبخاري تعليقًا يف كتاب الرقاق باب الصرب ) ٢٧٨(أدب الدنيا والدين   (٢)

  ).١١/٣٠٩(عن حمارم اهللا، انظر الفتح 
  ).٢٧٨(أدب الدنيا والدين   (٣)
  .نفس املصدر  (٤)
  ).٢/٥٦٣(ارج السالكني هتذيب مد  (٥)



  

  ١٩ربصفحات من الص

الصرب كنز من كنوز اخلري، ال «: وقال احلسن البصري رمحه اهللا
  .)١( ۛ◌ »يعطيه اهللا إال لعبد كرمي  عنده

الصرب اعتراف العبـد هللا مبـا   «: بري رمحه اهللاوقال سعيد بن ج
  .)٢(» أصابه منه واحتسابه عند اهللا

ما نال عبد شيئًا من جسم «: وقال ميمون بن مهران رمحه اهللا
  .)٣(» اخلري من نيب أو غريه إال بالصرب

ما أنعم اهللا علـى عبـد   «: وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
ا الصرب، إال كان ما عوضه خًريا مما نعمة فانتزعها منه فعوضه مكاهن

  .)٤(» انتزعه منه
الصرب على املصـائب  : "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  .)٥(" واجب باتفاق أئمة الدين
إن اهللا سبحانه جعـل  : "وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا

ـ  ًنا الصرب جواًدا ال يكبو، وصارًما ال ينبو، وجندًيا ال يهزم، وحص
  .)٦(" حصيًنا ال يهدم وال يثلم

                              
  ).٢٩٥(خمتصر منهاج القاصدين   (١)
  ).١٣٢(تسلية أهل املصائب   (٢)
  ).١٢٧(روضة العقالء   (٣)
  ).١٣٢(تسلية أهل املصائب   (٤)
وتسلية أهل املصائب ) ١٠/٣٩(جمموع الفتاوى لشيخ اٍإلسالم ابن تيمية   (٥)

)١٢٥.(  
  ).١٨(عدة الصابرين   (٦)



  
ربصفحات من الص ٢٠  

  الصفحة اخلامسة
  مناذج من الصابرين

إن الصرب مسة من مسات صفوة اهللا من خلقـه  : إمام الصابرين
إمام الصابرين قد لقي من قومـه   األنبياء واملرسلني، وهذا نبينا 

أشد أنواع األذى فصرب على ما لقي، وبذل من اجلهد يف سبيل نشر 
  .بذل هذه الدعوة ما

فمن ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه من حديث عمرو بن 
العاص رضي اهللا عنه وقد سئل عن أشد ما صنعه املشركون بالنيب 

 بينما النيب : فقال  يصلي يف حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أيب
معيط فوضع ثوبه يف عنقه فخنقه خنقًا شديًدا، فأقبل أبو بكر حىت 

أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ َربَِّي : وقال لنيب أخذ مبنكبه ودفعه عن ا
  .)١(] ٢٨: غافر[ اُهللا َوقَْد َجاَءكُْم بِالَْبيَِّناِت ِمْن َربِّكُْم

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث 
يصـلي   بينما رسول اهللا : عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

وأصحاب له جلوس، وقد حنـرت جـزور    عند البيت، وأبو جهل
أيكم يقوم إىل سال جزور بين فالن فيضعه : فقال أبو جهل. باألمس

على كتفي حممد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد 
وضعه بني كتفيه، وجاءت فاطمة فأخذته عـن كتفيـه،    النيب 

                              
وأصحابه  اري يف كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النيب أخرجه البخ  (١)

  ).٧/٢٠٣(من املشركني مبكة انظر الفتح 



  

  ٢١ربصفحات من الص

  .)١(ودعت على من صنع ذلك 
ن حديث عائشة رضي ومن ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه م

هل أتى عليك يوم كان أشـد  :  اهللا عنها أهنا قالت لرسول اهللا 
لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت «: من يوم أحد؟ فقال

منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي  على ابن عبد ياليل بن عبـد  
كالل فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 

قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قـد  فلم استفق إال ب
إن اهللا عز وجـل  : أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال

قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملـك  
إن : فجاء ملك اجلبال فسلم مث قال. اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم

بـل  «:   فقال له رسول اهللاشئت أن أطبق عليهم األخشبني، 
أرجو أن خيرج اهللا من  أصالهبم من يعبده وحده وال يشرك بـه  

  .)٢(»شيئًا
هذا خبيب بن عدي رضي اهللا عنه وأرضاه : على خشبة املوت

أمسك به املشركون من قريش وأسروه، مث جـاءوا بـه ليقتلـوه    
ويصلبوه على جذع خنلة مبكة، فتلفت وما حوله إال شانئ معانـد  

يد أعزل مكبـل بـالقيود ليضـرب اآلن    مبغض، وهو رجل وح
استأذهنم أن يصلي ركعـتني، فصـلى   ! بالسهام، فما الذي كان؟

                              
ومسلم ) ٧/٢٠٢(انظر الفتح . أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار  (١)

  ).١٢/١٥١(انظر الشرح للنووي . كتاب اجلهاد والسري
من أذى  النيب أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي   (٢)

  ).١٢/١٥٤(املشركني واملنافقني، انظر الشرح للنووي 



  
ربصفحات من الص ٢٢  

ركعتني، ومن ذلك سنت صالة ركعتني عند القتل، مث قام فتلفـت  
  :)١(إليهم تلفت املؤمن الصابر الواثق بنصر اهللا عز وجل وهو يقول 

   لقد مجـع األحـزاب حـويل وألبـوا    
ــتجمعوا كــ    ــهم واس ــعقبائل  ل جمم

ــد  ــداوة جاه ــدي الع ــهم مب    وكل
ــبع    ــاق مبضـ ــي ألين يف وثـ  علـ

ــاءهم  ــاءهم ونس ــوا أبن ــد مجع    وق
ــع    ــل ممنَّ ــذع طوي ــن ج ــت م  وقرب

ــربيت   ــربيت مث ك ــكو غ    إىل اهللا أش
 وما أرصد األحـزاب يل عنـد مصـرعي     

فقد بضعوا حلمي وقد يأس    فذا العرش صربين على ما يراد يب
  مطمعي

   الكفـر واملـوت دونـه    وقد خريوين 
 وقد مهلـت عينـاي مـن غـري جمـزع       

ــت  ــوت إين مليَّ ــذار امل ــا يب ح    وم
ــار ملفــع    ولكــن حــذاري حجــم ن

   ولســت أبــايل حــني أقتــل مســلما
 على أي جنـب كـان يف اهللا مصـرعي     

                              
  ).٤/٦٩(انظر األبيات يف البداية والنهاية   (١)



  

  ٢٣ربصفحات من الص

 
ــأ   ــه وإن يش ــك يف ذات اإلل    وذل

ــزع    ــلو مم ــال ش ــى أوص ــارك عل  يب
ــًعا    ــدو ختش ــد للع ــت مبب    ولس

 وال جزًعــــا إين إىل اهللا مرجعــــي  
أورد اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسنده من : ماشطة ابنة فرعون

ملـا  «:قال رسول اهللا : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
يا : كانت الليلة اليت أسري يب فيها أتت عليَّ رائحة طيبة، فقلت

بنـت   هذه رائحة ماشطة: جربيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال
بينما هي متشـط  : وما شأهنا؟ قال: قلت: فرعون وأوالدها، قال

باسم اهللا، : ابنة فرعون ذات يوم إذا سقط املشط من يدها فقالت
بل ريب وربك ورب : قالت أيب اهللا؟: فرفعت البنت رأسها وقالت

. أخربيه: أخرب والدي هبذا؟ فقال: ، فقالتأبيك اهللا رب العاملني
: املاشطة تقول كذا وكذا، فدعاها فقالت: فجاءت ألبيها وقالت

نعم، ريب وربك اهللا رب العاملني، وكان هلا ثالثة أطفال فأحضـر  
الطاغية اجلبار قدًرا نقره من حناس، فأوقد عليها حىت أصـبحت  

ا ليلقيه يف القدر مجرة محراء تتلهب، مث أخذ ابنها من على كتفيه
فينحمس فيه كما تنحمس احلبة، وما هي إال حلظة، حىت يتجمع 

: يل إليك حاجة، قال: فيصبح فحمة سوداء، فتقول له بكل ثبات
أن جتعلين وأوالدي وعظام أوالدي يف قرب : و ما حاجتك؟ قالت

ذلك لك علينا من احلق أي ال مانع، مث يأخذ اآلخر : واحد، قال
ك بثوهبا فيلقي به يف القدر، أي صرب هذا؟ مث أمر وجيره وقد أمس



  
ربصفحات من الص ٢٤  

يا أماه اصربي : هبا، فلما قربت تقاعست فقال هلا ابن معها صغري
فإنك على احلق، فألقت بنفسها يف النار، مث أخذ الثالث فألقى به 

  .)١(» على إثرها
كْثَُروا ِفيَها فَأَ*  الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد*  َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد
  ].١٣-١٠: الفجر[ فََصبَّ َعلَْيهِْم َربَُّك َسْوطَ َعذَابٍ*  الْفََساَد

ــه  ــر دينـ ــر أن اهللا أظهـ    أمل تـ
 وصب علـى الكفـار سـوط عـذاب      

وقد أدرك فرعون شؤم هذه الفعلة الشنعاء وما ماثلـها مـن   
أخذ  األفعال الشنيعة اليت جتلى فيها طغيانه، فإذا اهللا عز وجل يأخذه

َوكَذَِلَك أَْخذُ َربَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ : عزيز مقتدر
  ].١٠٢: هود[ أَْخذَُه أَِليٌم َشِديٌد

  :إمام أهل السنة
إنه اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة واجلماعة، صار مـثالً  

لصـرب  رائًعا يضرب به املثل يف الصرب على احلق، فلقد أعطي من ا
واليقني ما نال به اإلمامة يف الدين، فقد تداوله ثالثة خلفاء يسلطون 

" القول خبلـق القـرآن  "عليه من شرق األرض إىل  غرهبا من أجل 
ومعهم من العلماء املتكلمني والقضاة والوزراء والوالة ما ال حيصيه 
إال اهللا؛ فبعضهم تسلط عليه باحلبس وبعضهم بالتهديد، وبعضـهم  

لقتل وبغريه من الرعب، وبعضهم بالترغيـب يف الرياسـة   يعده با
                              

وانظر البداية والنهاية ) ٢٨٢٢(برقم ) ١/٣٠٩(أخرجه أمحد يف املسند   (١)
)١/٣٠٨.(  



  

  ٢٥ربصفحات من الص

  .واملال
وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه، وقـد أدخـل السـجن    
وامتحن امتحاًنا ما شهد له مثيل؛ فقد ضرب باألسواط حىت أغمي 
عليه، فلما أفاق يوًما من إغمائه صلى الظهر والدم يسيل يف ثوبـه،  

ر رضي اهللا عنـه وجرحـه   قد صلى عم:" فقيل له يف ذلك، فقال
وأثقلت يداه باحلديد، وتصرب على اجلوع والعطـش،  ". يثعب دًما

كل ذلك من أجل مبدئه ومنهجه، وقد خذله يف ذلك أهل األرض 
حىت أصحابه من العلماء والصاحلني، وهو مع ذلك ال جييبـهم إىل  
كلمة واحدة مما طلبوا منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة، 

م العلم وال استعمل التقية ، بل قد أظهر من سنة رسول اهللا وما كت
    وآثاره ما دفع به البدع املخالفة لذلك ما مل يتأت لعـامل مـن

نظرائه، وقد انتقم اهللا له من بعض أعدائه باستجابة دعوته يف شيخ 
املعتزلة أمحد بن أيب دؤاد، فشل نصف جسمه وسلم اآلخر، فقيـل  

أما جسدي هذا فواهللا لو وقع : ك؟ فقالكيف حال: البن أيب دؤاد
عليه ذباب كأن القيامة قامت، وأما جسدي هذا فواهللا لـو قطـع   

  .باملناشري قطعة قطعة، ما أحسست به
ونصر اهللا إمام أهل السنة واجلماعة لصربه علـى منهجـه،    

  .)١(وحتمل من األذى الشيء الكثري من أجل نصرته هلذا الدين 
 وحبب أمحد يعرف املتنسك   ضيةأضحى ابن حنبل منحة مر

 فاعلم بأن ستوره سـُتَهتَّك    وإذا رأيت ألمحٍد متنقصـا 
                              

  .بتصرف) ١١/٢٣٢(انظر سري أعالم النبالء    (١)



  
ربصفحات من الص ٢٦  

  الصفحة السادسة
  نقائض الصرب

  :للصرب عدة نقائض منها على سبيل املثال
إِذَا َمسَُّه *  إِنَّ الْإِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا: قال تعاىل: اجلزع -١

: املعارج[ إِلَّا الُْمَصلَِّني*  ُه الَْخْيُر َمُنوًعاَوإِذَا َمسَّ*  الشَّرُّ َجُزوًعا
٢٢-١٩.[  

  :قال عمرو بن بكري
ــة    صــربت فكــان الصــرب خــري مغب

ــأجزع    ــيَّ ف ــدي عل ــزع جي ــل ج  وه
  :وقال اإلمام الشافعي

 فما حلوادث الدنيا بقـاء    وال جتزع حلادثة الليـايل 
ـ : قال تعاىل: الغضب -٢  ْم َيْغِفـُرونَ َوإِذَا َما غَِضُبوا ُه

 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسـول اهللا  ] ٣٧: الشورى[
ليس الشديد بالصرعة، إمنا الشديد من ميلك نفسه وقت «: قال

  .)١(»الغضب
فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اِهللا َحقٌّ َولَـا  : قال تعاىل: االستخفاف -٣

  ].٦٠: الروم[ َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ

                              
انظر الفتح .تاب األدب ،باب احلذر من الغضب أخرجه البخاري يف ك  (١)

)١٠/٥٣٥(  



  

  ٢٧ربصفحات من الص

فَاْصبِْر كََما َصَبَر أُولُو الَْعـْزمِ  : قال تعاىل: االستعجال -٤
فاستعجال النتائج ] ٣٥: األحقاف[ ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْسَتْعجِلْ لَُهْم

واخلطوات واستعجال العذاب الذي ينزل بالكافرين كـل ذلـك   
نقيض للصرب، واهللا تعاىل أمر رسله الكرام بالصـرب وهنـاهم عـن    

تعجال، وهلذا جاء يف الصحيحني من حديث خباب بن األرت االس
وهو متوسـد   رضي اهللا عنه أن الصحابة اشتكوا إىل رسول اهللا 

بردة له يف ظل الكعبة، أال تدعو لنا؟ أال تستنصر لنا؟ فجلس حممًرا 
إن فيمن كان قبلكم كان يؤخذ الرجل فيحفر لـه  «: لونه مث قال

فيوضع علـى رأسـه، فيجعـل     يف األرض حفرة وجياء باملنشار
فرقتني، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه، ال يصرفه 
ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من 
صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال اهللا والـذئب علـى غنمـه،    

  .)١(» ولكنكم قوم تستعجلون
   اصــرب وكــن بــاهللا معتصــًما   

ــإن ا   ــن ف ــلال تعجل ــز يف العج  لعج
إِنَُّه لَا َيْيئَُس ِمْن َرْوحِ اِهللا إِلَّا الْقَـْوُم  : قال تعاىل: اليأس -٥

أما املؤمنون فصابرون مؤمنون بوعـد  ]. ٨٧: يوسف[ الْكَاِفُرونَ
  :اهللا تعاىل، ال جيد اليأس إىل قلوهبم سبيالً

 ال تيأسن فإن الفـارج اهللا    اليأس يقطع أحياًنا بصاحبه

                              
وأصحابه  أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النيب   (١)

  ).٧/٢٠٢(من املشركني مبكة، انظر الفتح 



  
ربصفحات من الص ٢٨  

كمـا يف حـديث أيب    لقوله : اجلزع عند لقاء العدو -٦
ال متنوَّا لقـاء العـدو، فـإذا لقيتمـوهم     «هريرة رضي اهللا عنه 

  .)١(»فاصربوا
ومن ذلك شق الثياب، ولطـم  : العمل بدعوى اجلاهلية -٨

ففي الصحيحني من حديث عبد اهللا : اخلدود، والنياحة على امليت
ليس منا مـن  «: ول اهللا قال رس: بن مسعود رضي اهللا عنه قال

  .)٢(» ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

                              
أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب كراهة  متين لقاء العدو، وانظر   (١)

  ).١٥/٥٤(الشرح للنووي 
أخرجه البخاري يف اجلنائز باب ليس منا من لطم اخلدود انظر الفتح   (٢)

)٣/١٩٥.(  
انظر الشرح للنووي . ومسلم يف اإلميان باب حترمي ضرب اخلدود وشق اجليوب

)٢/١٠٩.(  



  

  ٢٩ربصفحات من الص

  الصفحة السابعة
  األسباب املعينة على الصرب

َوَمْن َيتَّـقِ اَهللا  : قال تعاىل: تقوى اهللا يف السر والعلن -١
نعم إذا اتقيت اهللا تعاىل باتباعك ] ٢: الطالق[ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرًجا

بأن يراك يف مكان قد أمرك به، وأال يراك ،جتنابك نواهيه أوامره وا
يف مكان قد هناك عنه؛ جعل لك خمرًجا من كل سوء، ومن كـل  

  .فتنة وبالء، وأعانك على ذلك بالصرب
الَّـِذيَن إِذَا  *  َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن: قال تعاىل: االسترجاع -٢

أُولَِئَك َعلَـْيهِْم  *  َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ أََصاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه
: البقـرة [ َصلََواٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهـُم الُْمْهَتـُدونَ  

١٥٧-١٥٥. [  
مسعـت  : ويف صحيح مسلم عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره «: يقول رسول اهللا 
ا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل إن: اهللا

  .»خًريا منها، إال أخلف اهللا له خًريا منها
أي املسلمني خري مـن أيب  : فلما مات أبو سلمة قلت: قالت

مث إين قلتها فـأخلف اهللا   سلمة؟ أول بيت هاجر إىل رسول اهللا 
  .)١( يل رسول اهللا 

                              
أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب ما يقال عند املصيبة، انظر الشرح   (١)

  ).٦/٢٢٠(للنووي 



  
ربصفحات من الص ٣٠  

ك يهون عليك مصـابك  فإن ذل: تذكر مصاب اآلخرين -٣
  .ويعينك على الصرب
  :قال أبو العتاهية

 واعلم بأن املرء غري خملـد    اصرب لكل مصـيبة وجتلـد  
 فاذكر مصابك بالنيب حممد   وإذا أتتك مصيبة تشجى هبا

وإن مل يكن منك إال حمبتهم : مرافقة الصاحلني وجمالستهم -٤
  .فقط فإن ذلك يعينك على الصرب

  :افعيقال اإلمام الش
 لعلي أن أنال هبـم شـفاعة     أحب الصاحلني ولست منهم
 وإن كنا سواء يف البضـاعة    وأكره من جتارته املعاصـي 

كـالنظر إىل  : حفظ البصر من النظـر إىل احملرمـات   -٥
املسلسالت املاجنة مثال، أو النظر إىل الصور اخلليعة العارية، وقـد  

ضُّـوا ِمـْن أَْبَصـارِِهْم َوَيْحفَظُـوا     قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغ: قال تعاىل
ويف حديث حذيفة رضي اهللا عنه أن النيب ] ٣٠: النور[ فُُروَجُهْم
 وقدًميا نظر أحدهم  )١(»إن النظر سهم من سهام إبليس«: قال

واهللا لتجـدن  : إىل امرأة ال حتل له فرمقه أحد الصاحلني فقال لـه 
ب اهللا بعـد ردح مـن   مرارهتا أو مغبتها ولو بعد حني، فنسي كتا

  .الزمن

                              
  .صحيح اإلسناد: وقال) ٣١٤) (٤/٣٤٩(كتاب الرقاق أخرجه احلاكم يف   (١)



  

  ٣١ربصفحات من الص

 
ــر ــن النظ ــداها م    كــل احلــوادث مب

 ومعظم النـار مـن مستصـغر الشـرر      
   كم نظـرة فتكـت يف قلـب صـاحبها    

ــر   ــوس وال وت ــال ق ــك الســهام ب  فت
كُـلُّ  : قال تعاىل: تذكر املوت واملال إىل الدار اآلخرة -٦

أكثروا من « :وقال ] ١٨٥: آل عمران[ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت
فعلى املسلم أن يكثر من ذكـر املـوت ،    )١(»ذكر هازم اللذات

  .ويتصرب بذكره على املصائب اليت حتل به واالبتالءات
ــه  ــاس داخل ــل الن ــاب وك ــوت ب    امل

 يا ليت شعري بعـد البـاب مـا الـدار      
َربََّنا أَفْـرِغْ َعلَْيَنـا   : قال تعاىل: الدعاء سالح املؤمنني -٨

: البقـرة [ بِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَـاِفرِينَ َصْبًرا َوثَ
٢٥٠.[  

                              
أخرجه ابن ماجة يف كتاب الزهد، باب ذكر املوت واالستعداد له   (١)

وصححه األلباين يف ) ٤/٥٥٣(والترمذي ) ٤/٤(والنسائي ) ٤٢٥٨) (٢/١٤٢٢(
  ).١/٢٦٤(صحيح اجلامع 



  
ربصفحات من الص ٣٢  

  الصفحة الثامنة
  من مثرات الصرب

َوَجَزاُهْم بَِما َصـَبُروا َجنَّـةً   : قال تعاىل: دخول اجلنة -١
  ].١٢: اإلنسان[ َوَحرِيًرا
َتتَّقُوا َبلَى إِنْ َتْصبُِروا َو: قال تعاىل: النصر على األعداء -٢

َوَيأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِدْدكُْم َربُّكُْم بَِخْمَسـِة آلَـاٍف ِمـَن    
واعلـم أن  «: وقال ] ١٢٥: آل عمران[ الَْملَاِئكَِة ُمَسوِِّمَني
  .)١(» النصر مع الصرب

آل [ َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن: قال تعاىل: حمبة اهللا للعبد -٣
  ].١٤٦: عمران
إِلَّا الَّـِذيَن َصـَبُروا   : قال تعاىل: املغفرة واألجر الكبري -٤

  ].١١: هود[ َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري
َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ : قال تعاىل: اإلمامة يف الدين -٥

  ].٢٤: السجدة[ ُنوا بِآَياِتَنا ُيوِقُنونَبِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُروا َوكَا
َولََنْبلُـَونَّكُْم  : قال تعاىل: إطالق البشري ألهل الصرب -٦

بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َوَنقْـصٍ ِمـَن الْـأَْمَوالِ َوالْـأَْنفُسِ     
  ].١٥٥: البقرة[ َوالثََّمَراِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن

مستمًرا علـى  : ستضيئًا بنور اهلدايةأن الصابر ال يزال م -٧
                              

  ).١٣(تقدم خترجيه   (١)



  

  ٣٣ربصفحات من الص

الصواب مع ما يف ذلك من حصول األجر والثواب، وذلك مصداقًا 
  .)١(» والصرب ضياء«: لقوله ص
إِنَّ اَهللا : قال تعاىل: إن اهللا مع الصابرين هبدايته ونصره -٨

  ].١٥٣: البقرة[ َمَع الصَّابِرِيَن
إثباهتم ملعية اهللا عز  وفيه تقرير العتقاد أهل السنة واجلماعة وهو

وجل اخلاصة والعامة، ومن اخلاصة تولِّي اهللا للصابرين حيث تكفل 
  .بعنايتهم وحفظهم

                              
  ).١٤(تقدم خترجيه   (١)



  
ربصفحات من الص ٣٤  

  الصفحة التاسعة
  )١(أحاديث ضعيفة يف الصرب 

فصرب على املصيبة، وصرب على الطاعة، وصرب : الصرب ثالثة -١
ب على املعصية، فمن صرب على املصيبة حىت يردها حبسن عزائها كت
و . اهللا له ثالمثائة درجة، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض

من صرب على الطاعة كتب اهللا له ستمائة درجة، ما بني الـدرجتني  
كما بني ختوم األرض إىل منتهى األرضني السبع، ومن صرب عـن  
املعصية كتب اهللا له تسعمائة درجة، ما بني الدرجتني كما بني ختوم 

، "فضل الصـرب "ابن أيب الدنيا يف . (هى العرش مرتنياألرض إىل منت
  .علي " الثواب"وأبو الشيخ يف 

" معجم الشيوخ"ابن مجيع يف (انتظار الفرج بالصرب عبادة  -٢
  .عبد اهللا بن عمر وأنس" ) مسند الشهاب"والقضاعي يف 

) هب(أنس ) فر(الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد،  -٣
  .علي موقوفًا

ابن ) حل، هب. (الصرب نصف اإلميان، واليقني اإلميان كله -٤
  .مسعود
الصرب واالحتساب أفضل من عتق الرقاب، ويـدخل اهللا   -٥

                              
وسلسلة ) ٥١٧-٥١٦(األحاديث يف ضعيف اجلامع الصغري انظر هذه   (١)

األحاديث الضعيفة و املوضوعة ، وأثرها السيئ يف األمة للعالمة حممد ناصر الدين 
  .األلباين حفظه اهللا



  

  ٣٥ربصفحات من الص

  .احلكيم بن عمري الثمايل) طب(صاحبه اجلنة بغري حساب 
صبابة : الصرب عند الصدمة األوىل، والعربة ال ميلكها أحد -٦

  .احلسن مرسالً) ص(املرء على أخيه
  .أبو موسى) احلكيم وابن عساكر(رب رضا الص -٧
من ابتلي فصرب، وأعطى فشكر، وظلم فغفـر، وظلـم   " -٨
أولئك هلـم  : "ما له يا رسول اهللا؟ قال: قالوا. مث سكت" فاستغفر

  .طب عن سخربة )١(" األمن وهم مهتدون
  اخلامتة

أسأل اهللا العليم العظيم أن جيعلنا من الصابرين، وأن يـدخلنا  
لنعيم، وأن يعيذنا من شر الفنت ما ظهر منها وما بطن، جنته جنات ا

إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا على حممد وآله وأصـحابه  
  .وسلم
  

  
 

                              
  .أليب إسحاق احلويين) ٩٩(النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة   (١)


